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 يوسف ش بري ٔامحد الربيطان   ه مجع

يف املسجد اجملاور  عىل ش يخ الإسالم املفيت محمد تقي العامثن  الفصل ألول منه  وقرئ  

 قرظ ل مث  رضحي ٔأم حرام ريض هللا عهنا بقربس  ل 
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 ش يخ الإسالم املفيت محمد تقي العامثن تقريظ  


 امحلد هلل وكفى وسالم عىل عباده اذلين اصطفى، ٔأما بعد: 

فقد ٔأكرمين هللا س بحانه يف حصبة ٔأهل العمل وادلين املذكور ٔأسامؤمه يف هناية هذا البيان بزايرة قربص، ويه ٔأول جزيرة غزاها  

املسلمون يف عهد عامثن بن عفان ابستئذان من معاوية ريض هللا تعاىل عهنام، ويه الغزوة اليت برش هبا رسول هللا صىل هللا  

ان ريض هللا عهنا زوجة عبادة بن الصامت ريض هللا تعاىل عنه، جفاءت ٔأم حرام مع هؤلء الغزاة  عليه وسمل ٔأم حرام بنت ملح

 اجملاهدين، وقد رصعت عن دابهتا يف جزيرة قربص وتوفيت هبا ودفنت فهيا.  

جلزء اذلي ٔألفه الشاب  وقد زران اليوم املسجد عند قربها، كام ترشفنا ابلسالم علهيا يف مواهجة قربها. وقد قرٔأ علينا عدة علامء ا

الفاضل الش يخ يوسف ش بري حفظه هللا تعاىل يف مجع ألحاديث املتعلقة بأٔم حرام، وما قال فهيا احملدثون واملؤرخون، فاس تفدان  

 هبذا اجلزء يف هذا املسجد الرشيف بقرب قرب ٔأم حرام ريض هللا تعاىل عهنا ؤأرضاها.  

يهل ؤأن حييينا جماهدين ويتوفاان شهداء، وما ذكل عىل هللا بعزيز. وهذه ٔأسامء رشاكء  ؤأدعو هللا س بحانه ٔأن يوفقنا للجهاد يف سب 

 اجمللس: 

 محمد تقي العامثن   (1

 يوسف ش بري ٔأمحد   (2

 معر فاروق ابندور   (3

 عبد احلق داات   (4

 سلمي بن محمد   (5

   طلحة داات (6

 فريد تميول   (7

 عبد العزيز   (8

 محمد ٔأبو النور   (9

 محمد حنيف   ( 10

 شاكر جكهورا   ( 11

 محمد بن أ دم   ( 12

 رفيق صويف   ( 13

 ن ٔأمحد حس ( 14
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 تقريظ ش يخ الإسالم املفيت محمد تقي العامثن خبطه 
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   والسالم عىل س يدان محمد خامت النبيني، وعىل أ ل وحصبه ٔأمجعني، ٔأما بعد:رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة امحلد هلل 

، رتبته عىل  ٔأحوالها ذكرو  أأم حرام بنت ملحان ريض هللا عهنالشهيدة اجملاهدة الصاحلة فهذا جزء وجزي يف ٔأحاديث الصحابية 

 ، وابهلل التوفيق.  بقربس وفاهتا ٔأحوالها و  ذكريف ثان ، وال بهنأأو ا ، ألول يف ألحاديث املروية عهنا ٔأو الوارد فهيا ذكرهافصلني

 فأٔما الفصل ألول 

حدثنا عبد هللا بن يوسف عن ماكل عن اإحساق بن عبد هللا   قال: (2788) الصحيح الإمام البخاري يف  ىفألصل فيه ما رو

هللا عليه وسمل يدخل عىل ٔأم حرام بنت  بن ٔأيب طلحة عن ٔأنس بن ماكل ريض هللا عنه ٔأنه مسعه يقول: اكن رسول هللا صىل 

فدخل علهيا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، فأٔطعمته وجعلت تفيل  ، واكنت ٔأم حرام حتت عبادة بن الصامت ،ملحان فتطعمه

رٔأسه، فنام رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، مث استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: وما يضحكك اي رسول هللا؟ قال: انس  

يت عرضوا عيل غزاة يف سبيل هللا، يركبون ثبج هذا البحر ملواك عىل ألرسة، ٔأو مثل امللوك عىل ألرسة، شك اإحساق،  من ٔأم

قالت: فقلت: اي رسول هللا، ادع هللا ٔأن جيعلين مهنم، فدعا لها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، مث وضع رٔأسه، مث استيقظ  

  .كام قال يف ألول ،؟ قال: انس من ٔأميت عرضوا عيل غزاة يف سبيل هللاوهو يضحك، فقلت: وما يضحكك اي رسول هللا

قالت: فقلت: اي رسول هللا ادع هللا ٔأن جيعلين مهنم، قال: ٔأنت من ألولني، فركبت البحر يف زمان معاوية بن ٔأيب سفيان،  

مام ٔأبو داود السجس تان يف ال  . فرصعت عن دابهتا حني خرجت من البحر فهلكت وماتت بنت ملحان  (: 2491سنن )قال الإ

 (.  4608، انهتىى. وهكذا قال الإمام ابن حبان يف حصيحه )بقربص

. ويف  فلام رجعت قربت دابة لرتكهبا، فوقعت، فاندقت عنقها(: 2894) ورواه البخاري من حديث ٔأنس عن ٔأم حرام، وفيه

لهيا دابة لرتكهبا، فرصعهتا مفاتتم، افلام انرصفوا من غزومه قافلني، فزنلوا الش (: 2799) رواية العيين يف  احلافظ قال . فقربت اإ

وقال احلافظ   .بالد الشامب مل متت يعين ٔأهنا ، ، انهتىىٔأي متوهجني اإىل انحية الشام ،فزنلوا الشام : قول (: 14/97معدة القاري )

   ، انهتىى. من مس ند ٔأنس وقصة املنام من مس ند ٔأم حرام احلديث  التحقيق ٔأن ٔأول(: 11/72ابن جحر )

حدثين اإحساق بن يزيد ادلمشقي حدثنا حيىي بن محزة قال: حدثين ثور بن يزيد عن خادل بن  (: 2924وقال الإمام البخاري )

  . ومعه ٔأم حرام معدان ٔأن معري بن ألسود العنيس حدثه ٔأنه ٔأىت عبادة بن الصامت وهو انزل يف ساحة محص وهو يف بناء ل، 

قالت ٔأم   . حفدثتنا ٔأم حرام ٔأهنا مسعت النيب صىل هللا عليه وسمل يقول: ٔأول جيش من ٔأميت يغزون البحر قد ٔأوجبوا :قال معري

حرام: قلت: اي رسول هللا ٔأان فهيم؟ قال: ٔأنت فهيم، مث قال النيب صىل هللا عليه وسمل: ٔأول جيش من ٔأميت يغزون مدينة قيرص  

 . قلت: ٔأان فهيم اي رسول هللا؟ قال: ل ف .مغفور هلم
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التحديث   يس تفاد منهو  1، انهتىى. قال ثور: مسعته حيدث به وهو يف البحر(: 3313ابن ٔأيب عامص يف ال حاد واملثان )عند وزاد 

 يف البحر.  

سلامين عن اثبت عن  حدثين زهري بن حرب حدثنا هامش بن القامس حدثنا (: 660وقال الإمام مسمل بن احلجاج يف حصيحه )

ل ٔأان وأئم ؤأم حرام خاليت، فقال: قوموا فٔلصيل بمك يف غري وقت   ٔأنس قال: دخل النيب صىل هللا عليه وسمل علينا وما هو اإ

مث دعا لنا ٔأهل البيت بلك خري من خري ادلنيا   ،صالة، فصىل بنا، فقال رجل لثابت: ٔأين جعل ٔأنسا منه؟ قال: جعهل عىل ميينه

قالت ٔأيم: اي رسول هللا خويدمك ادع هللا ل، قال: فدعا يل بلك خري، واكن يف أ خر ما دعا يل به ٔأن قال: اللهم  وال خرة، ف

يف فضائل ٔأنس، لكن متنه خمترص،  املذكور هذا س ياقه يف كتاب الصالة، وخرجه مسمل ابلس ند  . ٔأكرث مال وودله وابرك ل فيه

املطبوعة   ا محمد يونس اجلونفوري يف تعليقاته املطبوعة عىل مقدمة حصيح مسمل ش يخن  ذكرهاواملكررات يف حصيح مسمل قليةل، 

 . (3/342) يف اجملدل الثالث من اليواقيت الغالية

مام ٔأبو داود وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحمي   ، حدثنا محمد بن باكر العييش حدثنا مروان، ح(: 2493يف السنن )  وقال الإ

اجلوبري ادلمشقي املعىن قال: حدثنا مروان ٔأخربان هالل بن مميون الرميل عن يعىل بن شداد عن ٔأم حرام عن النيب صىل هللا  

 رصا.  هكذا رواه ٔأبو داود خمت . ل ٔأجر شهيد، والغرق ل ٔأجر شهيدين 2عليه وسمل ٔأنه قال: املائد يف البحر اذلي يصيبه القيء 

.  بس ياق ٔأمت( 35/343( واملزي يف هتذيب الكامل )25/133الطربان يف الكبري )و  (352الإمام امحليدي يف مس نده ) رواهو 

ثنا مروان بن معاوية قال: ثنا هالل بن مميون اجلهين الرميل عن يعىل بن شداد ٔأيب اثبت عن ٔأم حرام قالت: ذكر  : قال امحليدي

قالت: فقلت: اي رسول هللا ادع هللا عز   . وسمل غزاة البحر للامئد ٔأجر شهيد، وللغريق ٔأجر شهيدينرسول هللا صىل هللا عليه 

 . فغزت البحر فلام خرجت ركبت دابهتا فسقطت مفاتت  .اللهم اجعلها مهنم :قال  .وجل ٔأن جيعلين مهنم

مام ٔأبو داود يف السنن )  اثبت عن ٔأنس ٔأن رسول هللا صىل هللا   حدثنا موىس بن اإسامعيل حدثنا حامد ٔأخربان (: 608وقال الإ

مث قام فصىل بنا ركعتني   .عليه وسمل دخل عىل أٔم حرام فأٔتوه بسمن ومتر، فقال: ردوا هذا يف وعائه وهذا يف سقائه فاإن صامئ

ل قال: ٔأقامين عن ميينه عىل بساط ، تطوعا  .  فقامت ٔأم سلمي ؤأم حرام خلفنا، قال اثبت: ول ٔأعلمه اإ

حدثنا ٔأبو بكر بن ٔأيب شيبة ومعرو الناقد وزهري بن حرب ومحمد بن عبد  (: 2029)يف الصحيح سمل بن احلجاج وقال الإمام م 

هللا بن منري واللفظ لزهري، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ٔأنس قال: قدم النيب صىل هللا عليه وسمل املدينة ؤأان  

ٔأهمايت حيثثنين عىل خدمته، فدخل علينا داران حفلبنا ل من شاة داجن، وشيب ل من  ابن عرش، ومات ؤأان ابن عرشين، وكن 

برئ يف ادلار، فرشب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، فقال ل معر ؤأبو بكر عن شامل: اي رسول هللا، ٔأعط ٔأاب بكر، فأٔعطاه  

ماُم  ش يخ مسمل  هروا، انهتىى احلديث بلفظ زهري، و نٔأعرابيا عن ميينه، وقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ألمين فألمي  ابن  الإ

 . أٔلفاظ متقاربة( ب24195)يف املصنف ٔأيب شيبة 

 
، واكن ذكل يف اليوم  مالطاجزيرة ما بني جزيرة جوزو و املتوسط يف البحر عىل ش يخنا محمد تقي العامثن وقد وفقين هللا تعاىل لقراءة هذا احلديث   1

 .  ، وامحلد لكه هلل تعاىله1440السادس من شهر ذي القعدة س نة 
 ، انهتىى.  املائد هو اذلى يدار برٔأسه من رحي البحر(: 238/ 2قال اخلطايب يف معامل السنن )  2
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عن   حدثين مضرة عن ٔأيب زرعة السيبان  ، حدثين همدي بن جعفر الرميل(: 21309) املس ندوقال الإمام ٔأمحد بن حنبل يف 

ىل معرو بن العاص  قنرب حاجب معاوية قال: اكن ٔأبو ذر يغلظ ملعاوية، قال: ف  ىل ٔأيب ادلرداء واإ شاكه اإىل عبادة بن الصامت واإ

نمك قد حصبمت كام حصب ورٔأيمت كام رٔأى، فاإن رٔأيمت ٔأن تلكموه. مث ٔأرسل اإىل أئب ذر، جفاء فلكموه، فقال:   ىل ٔأم حرام، فقال: اإ واإ

ؤأما ٔأنت اي ٔأاب   .ن مثل هذا اجمللس ب بك عٔأما ٔأنت اي ٔأاب الوليد فقد ٔأسلمت قبيل، وكل السن والفضل عيل، وقد كنت ٔأرغ  

ؤأما ٔأنت اي   . ادلرداء، فاإن اكدت وفاة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ٔأن تفوتك، مث ٔأسلمت، فكنت من صاحلي املسلمني

منا ٔأنت امرٔأة، وعقكل عقل امرٔأة،   . معرو بن العاص، فقد جاهدت مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ؤأما ٔأنت اي ٔأم حرام، فاإ

ويف بعض ٔألفاظه   ،ضعف هاإس ناد  يفهذا احلديث . مثل هذا اجمللس ٔأبدا م ل جلسُت ر  قال: فقال عبادة: ل ج   وما ٔأنت وذاك؟

 .  ، وهللا ٔأعملناكرة

براهمي بن ٔأيب عبةل   ،حدثنا كثري بن مروان ٔأبو محمد س نة اإحدى ومثانني ومائة(: 18049وقال الإمام ٔأمحد يف املس ند ) حدثنا اإ

،  قال: رٔأيت عبد هللا بن معرو بن ٔأم حرام ألنصاري وقد صىل مع النيب صىل هللا عليه وسمل القبلتني، وعليه ثوب خز ٔأغرب

براهمي بيده اإىل منكبيه، فظن كثري ٔأنه رداء  (. 3/409كثري بن مروان ضعفوه، كام يف املزيان )  .ؤأشار اإ

براهمي بن محمد بن يوسف بن رسح الفراييب قال: حدثنا معرو بن بكر  (: 3457يف السنن )وقال الإمام ابن ماجه  حدثنا اإ

براهمي بن ٔأيب عبةل قال: مسعت ٔأاب ٔأيب بن أٔم حرام، واكن قد صىل مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل   السكسيك قال: حدثنا اإ

ل السامالقبلتني يقول: مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول: عل    . يمك ابلس ىن والس نوت، فاإن فهيام شفاء من لك داء اإ

ت، وقال أ خرون: بل هو العسل  قال معرو: قال ابن أئب عبةل: الس نوت الشب   .قيل: اي رسول هللا، وما السام؟ قال: املوت

. هذا احلديث  ن يتقردا فهيم، ومه مينعون جارمه ٔأ  مه السمن ابلس نوت ل ٔألس   قاق السمن، وهو قول الشاعر: اذلي يكون يف ز  

 ، انهتىى.  معرو بن بكر اهتمه ابن حبان (، لكن قال اذلهيب: 7442حصحه احلامك )

مام ٔأبو نعمي يف معرفة الصحابة ) حدثنا سلامين بن ٔأمحد ثنا محمد  : ( واللفظ لٔلول5/246وحلية ألولياء ) (3/1590وقال الإ

براهمي بن ٔأيب عبةل مسعت عبد هللا ابن أٔم حرام ألنصاري يقول قال  بن جعفر الرازي ثنا عيل بن اجلعد ثنا غياث بن  براهمي ثنا اإ اإ

وخرجه ابن قانع يف معجم الصحابة . رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: أٔكرموا اخلزب فاإن هللا ٔأنزل لمك به براكت السموات وألرض 

وابن حبان يف   (3/27العقييل يف الضعفاء الكبري )و  (15والطربان يف مس ند الشاميني )( 842( ومتام يف فوائده )2/107)

براهمي قال ٔأبو نعمي يف احللية: . (14/276واخلطيب يف اترخيه ) (2/134اجملروحني ) وقال  ، انهتىى. ؤأبو العباس ٔأراه غياث بن اإ

حدثنا عبد هللا بن أمٔحد بن موىس قال: مسعت   .قال حيىي بن معني: ٔأول هذا احلديث حق وأ خره ابطلالعقييل يف ترمجته: 

ؤأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات  ، انهتىى. معرو بن عيل قال: عبد املكل بن عبد الرمحن ٔأبو العباس الشايم كذاب

ن كرامة اخلزب ٔأن ل ينتظر به( عن عائشة مرفوعا: 7145روى احلامك ) لكن(. 2/290) ، حصحه احلامك ؤأقره  ٔأكرموا اخلزب واإ

وقال احلافظ ابن جحر: هذا شاهد  ، انهتىى. املوقوف ٔأش به، فال يثبت رفعه(: 4/279قال ابن القمي يف زاد املعاد ) اذلهيب.

كام اس تأٔنس به الس يوطي يف الل لئ  ، واس تأٔنس به عىل عدم احلمك ابلوضع ( 144صاحل، حاكه السخاوي يف املقاصد )ص 

 .  وغريهام( 106يف ألرسار املرفوعة )ص وعيل القاري ( 144يف تذكرة املوضوعات )ص الفتين تبعهام و (، 2/182)
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براهمي بن ٔأيب عبةل قال: رٔأيت من  وطي ان محمد بن مح  حدثنا احل  (: 914و  745وقال ابن ٔأيب عامص يف ال حاد واملثان ) ري ان اإ

قمون  رو ابن ٔأم حرام وواثةل بن ألسقع ريض هللا عهنم ي  ٔأحصاب النيب صىل هللا عليه وسمل عبد هللا بن معر وعبد هللا بن مع

براهمي من رجال البخاري،  هذا حديث حصيح، . ةف  فون الش  ام حس نا يكش  ق   فون حىت تبدو اجلدلةُ شوارهبم ول حيُ  محمد بن محري واإ

 (.  368وعبد الوهاب بن جندة احلوطي ثقة كام يف التقريب )ص 

حدثنا محمد بن جعفر وجحاج قال: حدثنا شعبة عن منصور عن هالل بن  (: 22681و  23852وقال الإمام أمٔحد يف املس ند )

عن النيب صىل   - مت عن ابن امرٔأة عبادة بن الصا : قال جحاج -يساف عن ٔأيب املثىن عن ٔأيب ٔأيب ابن امرٔأة عبادة بن الصامت 

شغلهم ٔأش ياء ويؤخرون الصالة عن وقهتا، فصلوا الصالة لوقهتا، مث اجعلوا صالتمك معهم  هللا عليه وسمل قال: س يكون ٔأمراء ي  

ٔأبو ٔأيب بن ٔأم حرام ربيب عبادة ل  (: 1/79قال ابن عبد الرب يف الاس تذاكر ). هذا حديث حصيح لغريه وس نده ضعيف . تطوعا

   ، انهتىى.  حصبة

 بقربس   ٔأحوالها ووفاهتا ؤأما الفصل الثان يف  

عدي بن   بن خادل بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غمن بن  ٔأم حرام بنت ملحان (: 8/319قال ابن سعد يف الطبقات )ف

عبادة بن الصامت بن قيس  النجار. ؤأهما مليكة بنت ماكل بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن معرو بن ماكل بن النجار. تزوهجا 

بن أرٔصم بن فهر بن ثعلبة بن غمن بن عوف بن معرو بن عوف بن اخلزرج فودلت ل محمدا. مث خلف علهيا معرو بن قيس بن  

فودلت ل قيسا وعبد هللا. ؤأسلمت ٔأم حرام وابيعت رسول هللا صىل هللا   ،زيد بن سواد بن ماكل بن غمن بن ماكل بن النجار

 ىى.  ، انهت عليه وسمل

يف حوادث س نة مثان وعرشين: وفهيا غزا معاوية البحر ومعه امرٔأته فاختة بنت   (160)ص  خليفة بن خياط يف اترخيه قال و 

قرظة من بين عبد مناف، ومعه عبادة بن الصامت ومعه امرٔأته ٔأم حرام بنت ملحان ألنصارية، فأىٔت قربس، فتوفيت ٔأم حرام  

   ، انهتىى. ك افقربها هن 

  ، وغزا معاوية البحر ومعه عبادة بن الصامت معه امرٔأته ٔأم حرام بنت ملحان ألنصارية(: 2/248وقال ابن حبان يف الثقات )

 ، انهتىى. فتوفيت ٔأم حرام هبا وقربها هناك  ،ىت قربسأٔ ف

، رواه الطربان يف  املرٔأة الصاحلةقرب ٔأم حرام بنت ملحان بقربس، ومه يقولون: هذا قرب وقال الإمام احملدث هشام بن الغاز: 

 (. 70/218( وابن عساكر )2/62( ؤأبو نعمي يف احللية )25/130الكبري )

( وابن عساكر  2/62، رواه ٔأبو نعمي يف احللية ): رٔأيت قربها ووقفت عليه ابلساحل بقاقيس بن عامر هشاماحملدث قال و 

(70/210  .) 

   ، انهتىى.  وبلغين ٔأن قربها تزوره الفرجن(: 2/317وقال حافظ ادلنيا الإمام اذلهيب يف السري )
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ٔأم حرام بنت ملحان ألنصارية خاةل ٔأنس بن ماكل، اكنت حتت عبادة بن  (: 6/3479وقال ٔأبو نعمي يف معرفة الصحابة )

  الصامت، وخرجت معه يف بعض غزوات البحر، وماتت ابلشام، وقربت بقربس، وقصهتا بغلهتا مفاتت، ؤأهل الشام يستسقون

روى عهنا ٔأنس بن ماكل وعبادة بن الصامت ومعرو   ، هبا يقولون: قرب املرٔأة الصاحلة، قيل: امسها الرميصاء، وقيل: الغميصاء ٔأيضا

 ، انهتىى.  بن ألسود ويعىل بن شداد

غمن بن  ٔأم حرام بنت ملحان بن خادل بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن (: 4/1931وقال ابن عبد الرب يف الاستيعاب )

زوج عبادة بن الصامت، ؤأخت أٔم سلمي، وخاةل ٔأنس ابن ماكل، ل ٔأقف لها عىل امس حصيح، واكن رسول   عدي بن النجار،

هللا صىل هللا عليه وسمل يكرهما ويزورها يف بيهتا ويقيل عندها، ودعا لها ابلشهادة، خفرجت مع زوهجا عبادة غازية يف البحر، فلام  

مارة معاوية  وصلوا اإىل جزيرة قربص خ لهيا دابة لرتكهبا فرصعهتا مفاتت ودفنت يف موضعها، وذكل يف اإ رجت من البحر فقربت اإ

ن معاوية غزا تكل الغزاة بنفسه ومعه ٔأيضا امرٔأته فاختة بنت قرظة من بين نوفل بن عبد مناف  ، انهتىى.  وخالفة عامثن. ويقال: اإ

فهيا ذكر ابن جرير فتح قربس تبعا للواقدي، ويه  نة مثان وعرشين: ( يف حوادث س  7/153وقال احلافظ ابن كثري يف اترخيه ) 

جزيرة غريب بالد الشام يف البحر، خملصة وحدها، ولها ذنب مس تطيل اإىل حنو الساحل مما ييل دمشق، وغربهيا ٔأعرضها، وفهيا  

لهيا   يف جيش كثيف من املسلمني ومعه  فواكه كثرية ومعادن، ويه بدل جيد، واكن فتحها عىل يدي معاوية بن ٔأيب سفيان، ركب اإ

عبادة بن الصامت وزوجته ٔأم حرام بنت ملحان اليت تقدم حديهثا يف ذكل حني انم رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف بيهتا مث  

فقال: انس من ٔأميت عرضوا عيل يركبون ثبج هذا البحر مثل امللوك عىل   استيقظ يضحك فقالت: ما ٔأحضكك اي رسول هللا؟

فقالت: ادع   .مث انم فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذكل . ٔأنت مهنم :اي رسول ادع هللا ٔأن جيعلين مهنم. فقال فقالت: .ةألرس 

فاكنت يف هذه الغزوة وماتت هبا واكنت الثانية عبارة عن غزوة قسطنطينية بعد   . فقال: ٔأنت من ألولني . هللا ٔأن جيعلين مهنم

ركب البحر يف مراكب فقصد اجلزيرة املعروفة بقربص ومعه جيش عظمي من املسلمني،  هذا كام س نذكره. واملقصود ٔأن معاوية 

ايه، وقد اكن سأٔل يف ذكل معر بن اخلطاب فأىٔب ٔأن ميكنه من   وذكل بأٔمر عامثن بن عفان ريض هللا عنه ل يف ذكل بعد سؤال اإ

حل معاوية عليه يف ذكل فأٔذن ل  أٔ اكن عامثن  محل املسلمني عىل هذا اخللق العظمي اذلي لو اضطرب لهلكوا عن أ خرمه، فلام

لهيا من اجلانب ال خر، فالتقيا عىل ٔأهلها فقتلوا خلقا كثريا   لهيا، ووافاه عبد هللا بن سعد بن ٔأيب رسح اإ فركب يف املراكب فانهتىى اإ

جبري بن نفري: ٔأتبيك وهذا يوم  وس بوا س بااي كثرية، وغمنوا مال جزيال جيدا، وملا يجء ابٔلسارى جعل ٔأبو ادلرداء يبيك، فقال ل 

ٔأعز هللا فيه الإسالم ؤأههل؟ فقال: وحيك اإن هذه اكنت ٔأمة قاهرة هلم مكل، فلام ضيعوا ٔأمر هللا صريمه اإىل ما ترى، سلط هللا  

ذا سلط عىل قوم الس يب فليس هلل فهيم حاجة، وقال ذا تركوا ٔأمره؟ مث  :علهيم الس يب، واإ صاحلهم   ما ٔأهون العباد عىل هللا تعاىل اإ

معاوية عىل س بعة أ لف دينار يف لك س نة وهادهنم، فلام ٔأرادوا اخلروج مهنا قدمت ٔلم حرام بغةل لرتكهبا فسقطت عهنا فاندقت  

 ، انهتىى.  قرب املرٔأة الصاحلة : فقربها هناكل يعظمونه ويستسقون به ويقولون ، عنقها مفاتت هناك 

ٔأنه ٔأخرب فيه برضوب من الغيب قبل وقوعها،   وذكل ،يث من ٔأعالم النبوةهذا احلد(: 5/10وقال ابن بطال يف رشح البخاري )

وهو قول: يركبون   ،هجادمه ومهنا الإخبار بصفة ٔأحواهلم يف .البحر، وحضكه دليل عىل ٔأن هللا يفتح هلم ويغمنهم  مفهنا هجاد ٔأمته يف

ٔأول غزوة اكنت اإىل   فاكن كذكل، غزت مع زوهجا يف ،ومهنا قول ٔلم حرام: ٔأنت من ألولني .ثبج هذا البحر ملواك عىل ألرسة 

ل بويح الروم يف  ليه به يف البحر مع معاوية. وفيه: هلكت، وهذا لكه ل يعمل اإ نومه. وفيه ٔأن رؤاي   من هللا تعاىل عىل ما ٔأوىح اإ

ذا برش مبا يرسه كام فعل صىل هللا عليه وسمل. قال املهلب: وفيه فضل معاوية ؤأن هللا قد   . بياء ويحألن  وفيه حضك املبرش اإ
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البحر وجعل من غزا حتت رايته من ألولني. وذكر ٔأهل السري ٔأن هذه الغزاة اكنت   ٔلنه ٔأول من غزا يف ،النوم برش به نبيه يف

خالفة عامثن اإىل قربس ومعه ٔأم حرام زوجة عبادة،   : ركب معاوية البحر غازاي ابملسلمني يفر باكقال الزبري بن . زمن عامثن  يف

 انهتىى.   ،: اكنت هذه الغزاة ملعاوية س نة مثان وعرشين فركبت بغلهتا حني خرجت من السفينة فرصعت مفاتت. وقال ابن اللكيب

جزم   ذا، كه28س نة  واكن ذكل يف ،، وعليه اتفاق ٔأهل السري فوحض مبا تقدم ٔأهنا توفيت بقربس يف خالفة عامثن ريض هللا عنه

 ، (11/75و  77و  6/18ابن جحر يف الفتح )و  وابن كثريوابن جرير الطربي والواقدي وابن اللكيب خليفة بن خياط  به

ؤأقره احلافظ ابن جحر   (7/304ابن ألثري يف ٔأسد الغابة )به جزم  ذاكه، 27 ةس ن وقيل: عن ابن ٔأيب حامت. ابن جحر وحاكه 

وابن  ( 3/213ومال البايج يف املنتقى ). ( عن يعقوب بن سفيان كام س يأئت11/75، وحاكه يف الفتح )(8/81يف الإصابة )

اإىل ٔأن ذكل اكن يف خالفة معاوية ريض هللا عنه،  ( 340/ 6والقايض عياض يف رشح مسمل )( 5/105العريب يف املساكل )

،  (8/81، رده احلافظ ابن كثري يف اترخيه )مرجوح وهذا، ه56( وفاهتا س نة 5/288يف املنتظم ) أٔرخ ابن اجلوزيعىل هذا و 

  المتهيد وقال ابن عبد الرب يف  ، انهتىى.الصحيح اذلي مل يذكر العلامء غريه ٔأهنا توفيت س نة س بع وعرشين يف خالفة عامثن قال: 

معاوية هذه املذكورة يف حديث هذا الباب اإذ غزت معه أٔم حرام اكنت يف  مل خيتلف ٔأهل السري فامي علمت ٔأن غزاة  (: 1/242)

اكن يف س نة مثان وعرشين واكن ذكل يف خالفة  (: 11/75وقال احلافظ يف الفتح )، انهتىى. خالفة عامثن ل يف خالفة معاوية

وقد اغرت بظاهره بعض الناس   ،وظاهر س ياق اخلرب يومه ٔأن ذكل اكن يف خالفته وليس كذكل  ،عامثن ومعاوية يومئذ ٔأمري الشام

منا وردت يف حق ٔأول من يغزو يف البحر ،فومه بن ٔأيب  اوبه جزم  ،ؤأرخها يف س نة مثان وعرشين غري واحدوقال:  .فاإن القصة اإ

من طريق ٔأيب معرش املدن ٔأن ذكل اكن  رج الطربي ٔأخ و وقال:  .ؤأرخها يعقوب بن سفيان يف احملرم س نة س بع وعرشين ،حامت

ٔلنه قتل يف   ،ولكها يف خالفة عامثن ٔأيضا ،ٔأص  -ه 28يعين س نة  -وألول  ،فتحصلنا عىل ثالثة ٔأقوال ،يف س نة ثالث وثالثني 

ٔأو س بع  ويؤيده ٔأن عبد هللا بن سعد بن ٔأيب رسح تويف س نة ست وثالثني  . الكم احلافظ ، انهتىى أ خر س نة مخس وثالثني

، كام ٔأن ٔأاب ادلرداء تويف يف خالفة عامثن عىل  (3/33( والسري )3/260( ؤأسد الغابة )3/920وثالثني، كام يف الاستيعاب )

        (.  4/622ألص، كذا يف الإصابة )

لكمة رومية وافقت  بضم ٔأول وسكون اثنيه مث مض الراء وسني هممةل،  قربس(: 4/305ايقوت امحلوي يف معجم البدلان )وقال 

وذكر   .عن ٔأيب منصور: ويه جزيرة يف حبر الروم وبأٔيدهيم دورها مسرية س تة عرش يوما .حاس اجليدمن العربية القربس النُ 

وس يف كتاب ملحمة ألرض قال: مدينة قربس طولها اإحدى وس تون درجة ومخس عرشة دقيقة، وعرضها مخس وثالثون  ميبطل 

عها القوس، لها رشكة يف قلب العقرب ٔأربع درج حتت اإحدى عرشة درجة من  لإقلمي الرابع، طال  درجة وثالث عرشة دقيقة، يف ا

دي، رابعها مثل ذكل من املزيان، بيت  الرسطان وس بع ومخسني دقيقة، يقابلها اإحدى عرشة درجة وس بع ومخسون دقيقة من اجل  

   ، انهتىى. ملكها مثل ذكل من امحلل

فقيل: اكنت خالته من  ( 1)عليه وسمل اإيل بيت ٔأم حرام ريض هللا عهنا وتفليهتا رٔأسه ؤأما ذهاب رسول هللا صىل هللا 

، وبه قال  ( عن ابن وهب1/226وابُن عبد الرب يف المتهيد )، ( يف رشح البخاري عن املهلب5/10الرضاعة، ذكره ابن بطال )

منا اكنت  وقيل: ( 2) (.5/100وقدمه ابن العريب يف املساكل ) ،(11/78ٔأبو القامس بن اجلوهري وادلاودي كام يف الفتح ) اإ

، وحاكه ابن عبد الرب يف المتهيد  اثن اجلوابني ، ذكره ابن بطال النجار  ٔلن ٔأم عبد املطلب اكنت من بين ، خاةل ٔلبيه ٔأو جلده

براهمي بن مزين( عن 1/226)   ، انهتىى.صىل هللا عليه وسمل ٔأي ذكل اكن فأٔم حرام حمرم من رسول هللا ، مث قال: حيىي بن اإ
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( وقيل: اكنت  3) ، انهتىى. اتفق العلامء عىل ٔأهنا اكنت حمرما ل صىل هللا عليه وسمل (: 13/57وقال النووي يف رشح مسمل )

( 5/100)ابن العريب يف املساكل  ( وقيل: اكن قبل نزول احلجاب. ذكرهام 4اخللوة ابٔلجنبية من خصائصه ٔلنه اكن معصوما. )

اذلي وحض لنا  (: 9/203وجزم ابن جحر بأٔوهلام، قال يف الفتح ) . حممتال اثنهيام ( 9/200، وذكر ابن قدامة يف املغين )حممتال

لهيا وهو اجلواب الصحيح عن قصة ٔأم   ، ابٔلدةل القوية ٔأن من خصائص النيب صىل هللا عليه وسمل جواز اخللوة ابٔلجنبية والنظر اإ

وقال يف موضع أ خر   ، انهتىى. دخول علهيا ونومه عندها وتفليهتا رٔأسه ومل يكن بيهنام حمرمية ول زوجيةحرام بنت ملحان يف 

ورد   . وقد قدمت يف أٔول الالكم عىل رشحه ٔأن ذكل اكن بعد جحة الوداع ، رد بأٔن ذكل اكن بعد احلجاب جزما(: 11/78)

وثبوت العصمة مسمل لكن ألصل عدم اخلصوصية وجواز الاقتداء به يف ٔأفعال   ،عياض ألول بأٔن اخلصائص ل تثبت ابلحامتل

ذهل لك من زمع ٔأن ٔأم حرام اإحدى   :وابلغ ادلمياطي يف الرد عىل من ادعى احملرمية فقال  .حىت يقوم عىل اخلصوصية دليل

  ، ٔلن ٔأهماته من النسب ،ولك من ٔأثبت لها خؤةل تقتيض حمرمية ،ن الرضاعة ٔأو من النسبخالت النيب صىل هللا عليه وسمل م

ويه سلمى بنت معرو بن زيد بن لبيد بن   ، والاليت ٔأرضعنه معلومات ليس فهين ٔأحد من ألنصار البتة سوى أٔم عبد املطلب

  ، ن زيد بن حرام بن جندب بن عامر املذكورؤأم حرام يه بنت ملحان بن خادل ب ،خراش بن عامر بن غمن بن عدي بن النجار

ل يف عامر بن غمن جدهام ألعىل ويه كقول صىل   ،وهذه خؤةل ل تثبت هبا حمرمية ٔلهنا خؤةل جمازية ،فال جتمتع ٔأم حرام وسلمى اإ

ة ل من النسب  وليس سعد ٔأخا ل من ، ومه ٔأقارب ٔأمه أ منة ،هذا خايل لكونه من بين زهرة :هللا عليه وسمل لسعد بن ٔأيب وقاص

ل   :مث قال  . ول من الرضاعة ذا تقرر هذا فقد ثبت يف الصحيح ٔأنه صىل هللا عليه وسمل اكن ل يدخل عىل ٔأحد من النساء اإ واإ

ل عىل ٔأم سلمي  مث   . واكن قد قتل يوم برئ معونة ، قتل ٔأخوها معي يعين حرام بن ملحان ،ٔأرمحها  :فقال ، فقيل ل ، عىل ٔأزواجه اإ

  : قلت . ولعل ذكل اكن مع ودل ٔأو خادم ٔأو زوج ٔأو اتبع ،يف احلديث ما يدل عىل اخللوة بأٔم حرام عىل ٔأنه ليس  :قال ادلمياطي 

ؤأحسن ألجوبة دعوى   .وكذا النوم يف احلجر ، وهو احامتل قوي لكنه ل يدفع الإشاكل من ٔأصهل لبقاء املالمسة يف تفلية الرٔأس

ل بدلي  ،اخلصوصية    ، انهتىى حبذف يسري. ل ٔلن ادلليل عىل ذكل واحضول يردها كوهنا ل تثبت اإ

  ذي القعدة من شهر  اخلامس عفا هللا عنه: هذا أ خر اجلزء، واكن الفراغ منه يف اليوم يوسف ش بري ٔأمحد الربيطان قال مقيده 

ليه  ، قبل سفران اإىل مالطا وقربس مع ش يخنا ش يخ الإسالم العالمة محمد تقي العامثن نفعنا هللا بعلومه ه1440س نة  ؤأضفت اإ

 وامحلد هلل ٔأول وأ خرا، وصىل هللا وسمل عىل س يدان محمد وأ ل وحصبه ٔأمجعني.  اإضافات يسرية بعد رجوعنا من السفر، 


